Sen jest ważniejszy?

pracę nad dramatem oludlił Jak• łmi
naśladowanie ocyeinału w mtej1ce
)lnlłldadu. Powitały ~ drQR tebt okuał att
llMny, tak więc teatry polskie
sięgaj'
d.ził

hoj,

tee;., a wice

eltętnfej po imitac;,
nit po wiemy przekład
Edwcru B011e dokonlm.J' w latach
trJ;Ydzie-

.tnh-

a..ndde lat temu
wystawH
Zvck S.•t
enem w imitocji Teatr Nowy. Przypomnę, bo
wart8 pielęanować dob,.. ł~ tradycję tea~ te spektakl ten. wyreżyaerowat17 przez
Waldcl ZatorsJciego, w oprawie scenoll'afiezne!
Hmri Poulaina "(obaj nieodżałowani twórcy nie
aaleq jut do tyj,eych) i z Andrzejem Mav.m
w roli Księcia S~mundo, zwieil.czony był w
roku llriO nagr~ Srebm.e; Ł6dki.
Po tej niezbędnej dygresji wracamy do materii literackiej, której wsp6łtwór~ obok XVII.....teemqo dramaturga jest współczesny nam
poeta. W uczonym wywodzie, jakim poprzedził
publikację dramatu Calderona (PIW 19'71), uzasadnia
Rymkiewicz
potrzebę
•tworzenia
nowego
pojflda
w
zakresie
przyswajania
klalycznego
tekstu
obeo1~ego, ezyU włdnle imftoeji.
Nie słowo
olaeślające jest tu chyba najwainfejsze. autor
~ je na własny utytek.
Sła~
tego
ltoncf!ptu wydaje się fakt. że imitac!IJ ma tt
nas w mowie połocmeJ nieco 1nn:1 sens. Tnebe•
by więc widza każdorazowo odsyłać
do t'O%prawtd Rymkiewicza,
by uzmysłowić mu (wldmwł. nie Rymldewiczowłl),
na czym polega
ltosunek tekstu polskiego do orypału.
Najkrócej mówiąc, telraty te nie •• ldentyezne w literze. Polska wersja jest raczej jedynie podobna, opowiadając: fałnlłę sztuki calderona -wraz
z jej ładunkiem
intelektlllllnl'm
swoimi słowamL
A zatem: Calderon posem
Rymkiewicza. Język poetydd
tego ostatniea•
ma dla ~czesnego odbiorcy wszelkie ceehy
dostępnoki, dzięki czemu może ipełnlać
rol'
skutecznego nojni.ka dla Iwiata myiU hiszpań
akiego mistrza.
Dramat Calderona
jest :& typu bdnlowych,
przy czym baśń to pełna okrucieństwa. Bohaterowie kierują się chłodnymi kalkulacjami lub
kaprysami, realizując swoje Interesy bez liczenia się z tym,
że działanie
ich
może byt
krzTwdzące dla Innych, mote lm zadawać derplenie. W taki właśnie sposób król BasUio pr~
sachfł los lniiTP.~o ~;vna Si.tsmunda.

_,Umi;j;co~ie";tie-· --fabułY w Polsce nie ma
znaczenia, jest całkowicie grll fantazji. Autor nicwiele zapewne wiedział o kraju
nad ci..lleką Wisłą, a jeśli nawet 1 coś wiedział,
to podczas pisania dramatu mało go to obchodziło. Polska mogła znaczyć
dla
Calderona
wszędzie tub niadzte.
Znaczenie omawianego przez nas tekstu nie
polega fzisiaj z pewnością
na jakiejkolwiek
rodzajowości czy na obrazie obyczaju barokowej Hiszpanii pod berłem króla Karola I. Takie muzealne potraktowanie dramatu uczyniło
by go dziś niestrawnym. Słusznie więc Rymkiewicz wyłuskuje to,
co w anachronicznym
tekście mote być dla nas istotne.
Jest w sztuce Calderona mome~, IdY ksi~tłę
Sigismundo, skuty .z woli ojca od dzieciństwa
w kajdany, otrzymuje również na rozkaz Basilia silny środek nasenny, by zbudzić się w
zupełnie innej kondycji. oto nie ma jut śladu
po krępujących go łańouchach, ciało Sigismunda zdobią aksamity i złotogłowia,
a na jego
p -lecenia czeka czereda posłusznych dworaków
i służących. Ta zmiana tak jest cl!a.metralna. U!
nieszczęsny principe podejrzewa, że now' okoliczności ·to tylko sen.
. I oto dzięki tej sytuacji
t jej implikacjom
myślowym wkraczamy nagle w obszar
blilki
owym poligonom intelektualnym.
llO któryeh
porusza się filozofia. psychologia t sztuka XX
wieku. Chodzi o subteln~t granicę między snem
l jaWił. granicę którą człowiek l)1'ZIIIłtęp\tje wielokrotnie w obłe strony, nie zawsze pewieu do
ko~ca. czy przezywa coli w rzeczywłst~d, ezy
większego

też śni.

Zt/Cie miesza się ze !'Mm - pisał Jeny Zawteyskf w Kartkach z dziennika.
- Se'lł lat
ważniejszt~. ZaW.!ze dziwnJI, wróżebfltl,
vne;mu;ącJI grozą,
zachW11ca;ąc11 11f77tbOlem
łub
nauką moralną.

Tu niejeden z czytelników zaprotestuje. Sen
to sen. a jawa to jawa! - wykrzyknie. - Nietrudno je od siebie odrł>tnić. A ktoś Inny przełlelna się i powie: Se'lł mara, Bóg tołara.
· Je:;t w takim stanowisku coś z małego rea·
lizmu, z potocznego, niepogłębionego doświad·

moie obecny .tan, w którym ll:sillł4 J.-t wol!\y
1 Wlzechwładny,
to właśnie rzeczywistość, a
ałym snem były kajdany? Czy mo!e wreszcie
1 jeden, 1 drugi stan jest tylko snem? Może cale tycie ludzkie to tylko aen?

Trapiony tymi Wlltpliwościaml
wypówiada mamienne słowa:

5igismundo

lnie przebudzon11
te ulpionv nic

łptc

WIZ1/Stko
to ;edno ł wuvrtko
lnie.

w•

Przewrotny to tekst, jakby !ywcem zaczerz Mrotka. A to właśnie próbka rymkiewiczowskiej imitacji. Barokowe dywagacje Calderona przebierajJl się tu w strój
współcze
snych poj~ t współczesnego słownictwa.
pnięty

Ta dzisiejsza wykładnia starej sztuki legła u
podstaw spektaklu Teatru NarodoweJO. Pierwszym teco syJDałem jest scenografia a utorstwa
Katarzvnv Kępińskiej, ażurowa, przypominają
ca przestrzennlł konstrukcję geometryczną, ale
także klatkę,
egzystencjalistyczny symbol uwikłania człowieka w życie, Ta rama plastyczna~·'~ "' .i:Jłege6slritd XlW•"łie
c:mei doslownołci, co więcej, ódrywa - Jlł ·~ ja-kiegokolwiek zakotwićzenia, w rzeczywistości,
odsylajlłc

widza w sferę abstrakcji, 1ry intelektualnej.
Znak plastyczny Kępińskiej to widomy wyraz
klucza, jaki Krvstvna Sku.azanka przyjęła dla
eałego przedstawienia.
Dla inscenizatorki nie
jest istotna zewnętrzna tkanka fabularna sztuki
ani jej lokacja w czasie czy przestrzeni. To uprzedmiotowiona t • personifikowana myśl autora, gra jego wyobraźni prze]sraczajJlca doświad
czenie epoki, kaztałtuje widowisko.
Dla takiej int.ncjl obojętny ataje ai• ryaunek
postaci. Wyjaśnijmy to na przykła
dzie głównego bohatera,
kstęci• Siefsmunda.
Wyrocznia ka:te uwatać go za cZłowieka a natury okrutnego. Tymczasem, jak si• p6tnłej okazuje, Sigismundo nie ma określon.eio charakteru, jest - według Rymkiewicza - ezvatą
możliwo§ciq ;akiegokoh.oieJc istnie1Jicl,
a więc
tetonem, któremu okoliczności nadajJl dowolną
wartość. Jego decyzje działania poprzedzone s~
kalkulacjJl ł oc:e~ szanJ. Czy nie jeat ewidentnym tego dowodem choćby końcowy jeJO wybór infantki Estrelll na towarzyszk'= tycla? Anl
słowa tam e iniłoścl s jednej
czy • drugiej
strony.
wewnętrmy

Nie trzeba nikogo przekonywać,
przed jak
trudnym zadaniem postawiła wykonawców ntyserka, zgodnie zresztll z intencjami imitatora.
W tekście Rymkiewicza nie majdowali aktorzy
materiału na kreowanie psychologicznego obrazu postaci. A grać abstrakcyjne zawilośeł m:r•lowa to taniec na linlei
Niemo:tlłwoś~ ataje lit w tym warunka ch
osiunit:cie jakichł wybitnych indywidualnych
osi4enlęć aktorskich.
Zbiorowym
'Wyaiłkiem
zespół gra)lłcy stał się wykłaclni4 toku my§lowego sztuki. Wyk~dnią, dodajmy, bardzo klarown~.

Mimo tych aeneralnych
ograniczeń
podkreślić szczególnie duży wkład w tę
brystykę Tomaza Bud]/t1/ (Sigismundo),

warto

ekwili-

Józefa
Skworka (BasUlo), Krvstvnv Kf'ólóumv (Rosaura) ł Steto:no Knothe (Clotaldo).
Wieczór
rodowego

apęcbony na prezentacji Teatru
uznać nale:ty aa bardzo udany.
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Pedro Calderon de la !larca ~tJCW jelt sn~
(La vida es suenja); Imitacja Jarosl4w M4f'ek RvmkietOicz;
reżyseria K"1/stvna SkuIZCinka;
scenografia - Katarzvna KtJ)iftaka;
muzyka - Adam Walaciruki; układ tańców Barbara l"ijnoska i Werner Wróbel; plastyka
ruchu (układ pojedynków) - R]ISZCif'd Olesiłt
skł; Teatr Narodowy w Warszawie w !lali Teatru Nowego w Łodzi; premiera - %5 kwietnia
1985 r.
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